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 )40ملحق رقم (  
 أوالً أسماء شركات الصرافة المرخصة والعاملة وفروعھا في الجمھوریة العربیة السوریة:                                   

 
 

 

 
 
 
 

 الفرع الفرع الفرع قرار منح اإلذن بالمباشرة رقم وتاریخ قرار الترخیص عناوین المقرات الرئیسیة أسماء الشركات ر.ت
 3 2 1 تاریخ رقم تاریخ رقم

ش�����������ركة دی�����������ار  1
إلكترونی�������������������������ك 

 سیرفیسیز للصرافة

 6دمشق مقابل فندق الشام عقار 
) 2150+2149محض���ر رق���م (

بن����اء نقاب����ة المح����امین الط����ابق 
 األرضي

دمش��������ق وزارة  10/7/2007 /ل أ728 25/4/2007 4ن/ب /م276
التربی�����ة عق�����ار 

) 1/3416رق��م (
أب��وجرش ط��ابق 

 أرضي

الس���������ویداء س���������احة 
البلدی�ة جان�ب المحافظ 

ف���رع األم���ن الجن���ائي 
طابق  47/1عقار رقم 

 أرضي

الالذقی���ة منطق���ة 
الش����یخ ض����اھر 
العقاری���ة ش���ارع 

آذار عقار رق�م 8
ط���ابق  874/41

 أرضي
 الفرع 

 
4                          

 الفرع
 
5 

 

حل������ب ش������ارع 
ب�����ارون جان�����ب 
س��ینما أوغارب��ت 
عق���������ار رق���������م 

ط���ابق  905/11
 أرضي

حم��ص، منطق��ة س��احة 
عة الجدی�دة ، بن�اء السا

عط���اءهللا عق���ار رق���م 
3163-3170-
3140-24-23-

منطق������ة عقاری������ة 26
 أولى طابق أرضي

    
ش����������ركة الف����������ؤاد  2

 للصرافة
–بن��اء محافظ��ة -بحص��ة-دمش��ق

 طابق أرضي 2/1عقار رقم /
درع�����ا منطق������ة  13/8/2007 /ل.أ881 25/4/2007 4/م ن/ب277

المحط���ة ش���ارع 
ھنانو عق�ار رق�م 

/ ط�����ابق 2085/
 أرضي

درع��ا منطق���ة نص���یب 
ب��ین ص��الة المس��افرین 
للجم��������ارك ومبن��������ى 
البری�����د قب�����ل أروق�����ة 
التفت�����یش م�����ن جھ�����ة 

 سوریة

- 

ش�����ركة المجموع�����ة  3
 العالمیة للصرافة

–ش�ارع غس�ان -الحریقة-دمشق
محض���ر رق���م -بن���اء الص���مادي

ط����ابق  27/عق���ار رق���م 1399/
 ثاني

دمش�����ق ش�����ارع  10/10/2007 /ل.أ1144 25/4/2007 4/م ن/ب278
جان����ب أی����ار 29

مش����فى الش����رق 
عق���������ار رق���������م 

)2129/4 (
 طابق أرضي

- - 

 6/10/2010تاریخ  16/2010* تعمیم 
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حلب منطقة 
العزیزیة شارع 
الشالالت مقابل 

بنك بیمو 
السعودي 

الفرنسي بناء 
السقال عقار رقم 

)1103/3 (
طابق أرضي 

) 1108/14و(
 القبو

-ریق شاغورمنطقة الح-دمشق 4م ن/ب279 25/4/2007 /ل.أ1157 22/10/2007 - 
شارع عبدالقادر  –جواني 

 1398/2الحسیني عقار رقم 
 طابق أرضي

الشركة الدولیة 
 للصرافة

4 

الالذقیة شارع 
آذار عقار رقم 8
) طابق 392/8(

 أرضي

حلب العزیزیة شارع 
قسطاكي حمصي 

-885/7عقار رقم (
6-5-4-3-2( 

حمص منطقة 
الدبالن شارع 
حافظ إبراھیم 
مجمع األمین 

عقار رقم 
)6/1182( 

 29شارع -ساروجة-دمشق 4/م ن/ب275 25/4/2007 /ل.أ1167 22/10/2007
جانب البنك التجاري فرع -أیار

/ محضر رقم 7/
 طابق أرضي1219/1/

شركة حنیفة 
 للصرافة

5 

حمص سوق 
الناعورة شارع 

عبد الحمید 
الزھراوي عقار 

رقم 
2747/32/47 

منطقة عقاریة 
أولى طابق 

 أرضي

دمشق شارع میسلون 
ناء دار المھندسین ب

مواجھ فندق الشام 
/ 2153محضر رقم /

صالحیة جادة عقار 
 أرضي 6ج 

حلب التلل عقار 
/ مقسم 31رقم /

 طابق أرضي 2

محضر -شارع فیصل-حلب 4/م ن/ب282 16/5/2007 /ل.أ1277 10/11/2007
منطقة عقاریة  397/3رقم 

 طابق أرضي-ثانیة

شركة األمانة 
 للصرافة

6 

دمشق ساحة  -
حافظة شارع الم
أیار مقابل وزارة 29

االقتصاد والتجارة 
 طابق أرضي

دمشق مساكن 
برزة آخر 

الشارع التحتاني 
جانب صیدلیة 
أمیرة وزند 

الحدید محضر 
/ 6041رقم /

 طابق أرضي

محطة بغداد أمام بنك -حلب 4/م ن/ب283 16/5/2007 /ل.أ1303 15/11/2007
 14) مقسم 61محضر (-عودة

 طابق أول فني -

شركة الھرم 
 للصرافة

7 

 
 



 الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة                                                                                                                                                     لصرافةتعلیمات محال ا 283
                                                                                                                                                                                                        

 2015 مارس                        
 السادسةالطبعة 

 

 

 )40ملحق رقم (تابع  
 

شركة س�لطان للص�رافة  8
المس���������اھمة المغفل���������ة 

 (مغلقة)

منطق���ة المدنی���ة -حل���ب
جان��ب الج��امع الكبی��ر 

-8-4011/7عق������ار (
) ط�����������ابق أول 9-10

 فني

/21/2 4/م ن/ب367
2008 

حم������اه س������احة دار  22/7/2008 /ل.أ878
الحكوم�������ة ش�������ارع 
العلم���ین عق���ار رق���م 

ق ط������������اب 2418/7
 أرضي

حم���������ص ش���������ارع 
الباس��ل جان��ب ج��امع 
ال��دروبي عق��ار رق��م 

ط������������ابق  1010/1
 أرضي

دمش��ق س��احة یوس��ف 
العظمة مبن�ى محافظ�ة 
دمش������������ق جان������������ب 
المص�����رف العق�����اري 

 طابق أرضي
ش��ركة مونیت��ا للص��رافة  9

 والحواالت الدولیة
دمشق صالحیة ش�ارع 
الف�����ردوس بن�����اء زادة 
عق����������������ار رق����������������م 

) ط����ابق 2230/179(
 أرضي

/27/3 4/م ن/ب377
2008 

حم��ص ش��ارع عب��د  14/9/2008 /ل أ1070
 -الحمی����د ال����دروبي 

ط���ابق  -بن���اء حج���و 
/ 2مقس��م / -أرض��ي 

/ 936عق����ار رق����م /
منطقة عقاری�ة أول�ى 

 طابق أرضي

حل���ب محط���ة بغ���داد 
ش����الالت العزیزی����ة 
مقاب��ل مطع��م وان��یس 

/ 9-7المقس����������مین /
/ 3533عق���������������ار /

منطقة عقاری�ة ثانی�ة 
 طابق أرضي

- 

أی�ار  29دمشق شارع  رافةشركة األدھم للص 10
س���������اروجة جان���������ب 
المص����رف التج����اري 

/ عق����������ار رق�����������م 7/
) ط������ابق 1221/8/1(

 أرضي

/11/8 4/م ن/ب 415
2008 

حمص ش�ارع ھاش�م  22/2/2009 /ل أ220
األتاسي بن�اء الس�الم 
مقابل القصر العدلي 
الق���دیم جان���ب  بن���ك 
بیم��������و الس��������عودي 
الفرنس��������ي عق��������ار 

) ط�������ابق 976/10(
 أرضي

 حماه ش�ارع الق�ونلي
س������احة المحافظ������ة 
مقابل المحافظة بن�اء 
عب����د الب����اقي عق����ار 

) ط�������ابق 3919/7(
 أرضي

ش������ارع  –طرط������ور 
الث��ورة اتج��اه المش��بكة 

 2300عق����ار رق����م  –
 طابق أرضي

ش����ركة ش����ام للص����رافة  11
 المساھمة

أی�ار  29دمشق شارع 
جانب سینما السفراء  -

 13/1251عق��ار رق��م 
ط��ابق أرض��ي وط��ابق 

 أول

/23/12 4/م ن/ب605
2009 

    29/6/2010 / ل أ917

 1/8/2010إن الشركة الدولیة للصرافة متوقفة عن العمل لغایة 
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 أسماء شركات الصرافة المرخصة التي لم تباشر نشاطھا بعد –ثالثاً 
 

 عنوان المقر الرئیسي اسم الشركة الرقم
 قرار الترخیص

 تاریخ رقم

 23/12/2009 4/م ن/ب609 طابق أول -بناء الفیجاء -المرجة  ساحة -دمشق الشركة الوطنیة للصرافة 1

-جان�ب الش�ركة اللیبی�ة للطی�ران -س�احة المحافظ�ة س�اروجة-دمشق الشركة المتحدة للصرافة المساھمة 2
 /617عقار رقم /

 10/1/2010 4/م ن/ب 621
 
 

-عوديق�رب بن�ك بیم�و الس�-مقاب�ل مدین�ة المالھ�ي -العزیزیة -حلب شركة بیكو للصرافة 3
 طابق أرضي-/منطقة عقاریة ثانیة4-2/المقسمین/1735عقار رقم/

  22/3/2010 4/م ن/ب 641
 
 
 

  14/6/2010 4/م ن/ب671 /10عقار /-مقابل الطرود البریدیة -منطقة جسر فكتوریا-دمشق شركة دیاب للصرافة المساھمة 4
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 )40ملحق رقم( تابع 


